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‘levend verlies’ 
als je kind een ontwikkelingsachterstand heeft

Tanja van Roosmalen 
Rouw- en verliestherapeut, orthopedagoog

Vasthouden of 
loslaten?

Henri-Louis Bergson (filosoof)

Uit: Natriltijd – Riet Fiddelaers-Jaspers

De term ‘levend verlies’

Ik houd van mijn kind zoals 

hij/zij is 

én 

ik rouw om het verlies van een 

gezond kind

Enkele thema’s bij ‘levend verlies’

• Primaire én secundaire verliezen 

• Het ontbreken van een eindpunt

• Continu bijstellen van perspectief 

• (Verborgen) rouw

Primair verlies Secundair verlies

• Verlies van een kind met een 
gemiddelde intelligentie

• Verlies van een gezond kind
• Verlies van een ‘normale’ 

ontwikkeling
• …

• Verlies van dromen en 
verwachtingen

• Verlies van vertrouwen 
• Verlies van werk
• Verlies van onbevangenheid
• Verlies van een stuk autonoom 

ouderschap
• Verlies van een compleet gezin
• …

Het ontbreken van een eindpunt
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Continu bijstellen
van perspectief

Growing into deficit

(‘groeien in het tekort’)

Verborgen 
verlies

verborgen rouw

Uit ‘De Jongen de mol, de vos, en het 
paard’ – Charlie Mackesy

(on)zichtbaar…

Gericht op verlies/
beperkingen

doorléven

Gericht op 
aanpassing / 
verbetering

dóórleven

Rouwen om ingrijpend verlies
~ Duale procesmodel ~

(Stroebe & Schut)

Slingeren

Gericht op verlies/
beperkingen

• Focus op wat niet (meer) 
lukt of in de toekomst
achteruit gaat

• Niet vooruit durven
kijken

• Gevoelens toelaten
• Beleving van onmacht

Gericht op 
aanpassing/  
verbetering

Doorléven Dóórleven  

(Bewerking van het duale procesmodel, Stroebe & Schut)

Rouwreacties

• Emoties

• Lichamelijk

• Gedrag

• Denken en informatieverwerking

• Levensbeschouwelijke reacties
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Slingeren

Gericht op verlies/
beperkingen

• Focus op wat niet (meer) 
lukt of in de toekomst
achteruit gaat

• Niet vooruit durven
kijken

• Gevoelens toelaten
• Beleving van onmacht

Gericht op 
aanpassing/  
verbetering

• Afleiding zoeken
• Vermijden van de 

confrontatie met het 
verlies

• Focus op de 
mogelijkheden

• Doorgaan/vooruitkijken
• Toekomstplannen

maken
• Beleving van controle

Doorléven Dóórleven  

(Bewerking van het duale procesmodel, Stroebe & Schut)

Slingeren en balans zoeken,
steeds opnieuw…

Gericht op verlies/
beperkingen

Vrees
Stilstaan/terugkijken

Kwetsbaarheid
Wat kan niet (meer)

Gericht op 
aanpassing / 
verbetering/ 

herstel

Hoop
Vooruitkijken

Kracht
Wat kan (nog) wel

Doorléven Dóórleven  Overleven

(H)erkenning

• Aan jezelf

• Van de omgeving

• Van professionals

podcastserie

Uit: ‘De Jongen de mol, de vos, en het 
paard’ – Charlie Mackesy

Leven met (levend) verlies is niet

verwerken… een plek geven… accepteren…

Maar verweven, integreren in je leven

Dat geeft ruimte om…

om je verlies heen te GROEIEN!
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Tanja van Roosmalen

LEF Verliesbegeleiding

www.lefverliesbegeleiding.nl

@Tanja van Roosmalen
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http://www.lefverliesbegeleiding.nl/

